
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú 
melléklete: 

 
 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

Baracs Község Önkormányzat pályázati alapjából történő pénzbeli támogatás 
igényléséhez 

20__. ÉVRE VONATKOZÓAN 

 

1. A pályázó adatai: 

A pályázó neve:           
A pályázó címe:           
A pályázó adószáma:           
A pályázat megvalósításáért felelős személyek adatai: 
 
Név:              
Cím:             
Telefonszám:            
E-mail cím:            
 
2. A pályázati témakör: (aláhúzással jelölni) 
 

• szociális 
• egészségügyi 
• sport 
• közösségteremtő, kulturális 

 
3. A pályázat előzménye: 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

 



4. A pályázatban megvalósítandó cél: 
Figyelem: Egy pályázati űrlapon csak egy pályázati célra nyújthat be igényt! 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

 

5. A pályázat megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet: 

Saját forrás:         

Egyéb forrás:         

Pályázott összeg:        

 

6. A pályázott összeg részletezése: (költségvetés) 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             



 

7. Számlatulajdonos adatai: 

Név:             

Helység, utca, házszám:          

Telefon/fax:            

A számlavezető pénzforgalmi jelzőszáma:       
             

 

8. A pályázathoz csatolandó: 

a) a civil szervezetek törvényszéki (Megyei Bíróság) nyilvántartásba vételéről szóló 
okirat száma; 

b) a civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb alapdokumentumának a 
szervezet vezetője által hitelesített másolat; 

c) nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy 
hiányáról; 

d) közzétételi kérelem a c) pont szerinti érintettség fennállása esetén; 
e) nyilatkozat arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett 

köztartozása nincs; 
f) nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott 

eljárás ellene nincs folyamatban; 
g) nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok 

követelményeinek; 
h) A szervezet tárgyévi költségvetését csatolni kell; 
i) A pályázati adatlapon kötelező mellékletként előírt igazolást a mérlegbeszámoló 

bírósági letétbe helyezéséről a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozóan kell 
dokumentálni. Amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem 
áll rendelkezésre, a pályázó köteles 201….. május 31-ig pótlólag becsatolni, mely a 
támogatási szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül 
meghatározásra. 

 
 
 

A pályázó kijelenti, hogy az adatlapon leírtak megfelelnek a valóságnak. 
 
 

A pályázat kelte:      

 

    P.H.    A pályázó aláírása 

 



1. NYILATKOZAT 

 
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról  
 

A Pályázó neve:  
 
Természetes személy lakcíme: 
Születési helye, ideje:  
 
Gazdasági társaság esetén székhelye:  
Cégjegyzékszáma:  
Adószáma:  
Képviselőjének neve:  
 
Egyéb szervezet esetén székhelye:  
Képviselőjének neve:  
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:  
            ____ 
 
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
(Knyt.) 
 

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 
1. nem áll fenn vagy 
2. fennáll az ____ pont alapján 
 

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 
1. nem áll fenn vagy 
2. fennáll az ____ pont alapján 

 
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:  
            
             
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint 
intézkedtem:  
            
             
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 
 
 
Kelt: 
         Aláírás/Cégszerű aláírás 
  



2. KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM 
 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről 

 
A Pályázó neve:  
 
Természetes személy lakcíme: 
Születési helye, ideje:  
 
Gazdasági társaság esetén székhelye:  
Cégjegyzékszáma:  
Adószáma:  
Képviselőjének neve:  
 
Egyéb szervezet esetén székhelye:  
Képviselőjének neve:  
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:  
            ____ 
 
Kijelenten, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként 
megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert 
 

a. A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó 
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében 
nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes 
személy pályázó esetén!) 

 
Indoklás: 
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, 
székhelye beírandó): 
       
            
       
 

b. Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó 
esetén!) 
 

Indoklás: 
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó): 
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett 
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, 
alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester helyettes, helyi önkormányzati képviselő, 
helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv – 
a 2007. évi CLXXXI. törvény 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetője és 
helyettesei.  
 



c. Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag 
természetes személy pályázó esetén!) 

 
Indoklás: 

- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy 
döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény 
értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.  

- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.  
(A kívánt rész aláhúzandó!) 
 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 
házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és 
neveltgyermek, az örökbefogadó-, és mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.  
 

d. A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) 
pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó 
esetén!) 

 
Indoklás: 
Az érintett tulajdonos, Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban álla (a szervezet neve, székhelye beírandó): 
            
             
Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó): 
             
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 
házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és 
neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha és a nevelőszülő, valamint a testvér.  

 
e. A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház, vagy 

szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert 
o vezető tisztségviselője 
o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, 
o vagy egyesület ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja 

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést 
hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt 
közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója 

 
Indoklás: 
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó): 
             
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet 
neve, székhelye beírandó): 
             
Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett 
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, 
alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester helyettes, helyi önkormányzati képviselő, 
helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv – 



a 2007. évi CLXXXI. törvény 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetője és 
helyettesei.  
 
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 
házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és 
neveltgyermek, az örökbefogadó-, és mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.  
 
 
Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az 
érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.  
 
 
Kelt:  
 
 
         Aláírás/Cégszerű aláírás 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015.(I.23.) önkormányzati rendelete 2. 
számú melléklete 

Útmutató 

A támogatott számára nyújtott önkormányzati támogatásról szóló szakmai és pénzügyi 

beszámoló elkészítéséhez 

 

A költségvetésből nyújtott támogatásokról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló követelményei: 

 

1. A szerződésben rögzített cél szerinti felhasználást szakmai beszámolóval kell igazolni, melynek 

összhangban kell lennie, a támogatási igény benyújtásakor beadott dokumentumokkal (adatlap, 

programleírás, részletes költségvetés). 
 

 

2. A szakmai beszámoló tartalmi követelményei: 

a) rövid szöveges beszámoló, mely tartalmazza a támogatott cél 

- pontos leírását, időpontját, helyszínét, 

- résztvevők számát, 

- az együttműködő szervezetek listáját. 

b) hiteles dokumentációt (fényképek, jelenléti ívek, plakátok, újságcikkek, stb.) 

 

3. A pénzügyi beszámoló tartalma, elkészítésének követelményei: 

a) a támogatás összegének felhasználásáról szóló eredeti bizonylatok hitelesített másolata (számla, 

számviteli bizonylat). A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell 

vezetni, hogy ………………………………. Ft …………………………………. 

Önkormányzattal kötött ……………. számú támogatási szerződés terhére elszámolva.”, majd el 

kell látni a képviselő aláírásával és dátummal. Ezt követően kell a hitelesített másolatot 

elkészíteni. 

b) kizárólag a támogatott nevére és címére kiállított számla nyújtható be, 

c) teljesítést igazoló bizonylatok (bankkivonat, kiadási pénztárbizonylat, teljesítést igazoló 

jegyzőkönyv, stb.) hitelesített másolata 

    d) kitöltött bizonylatösszesítő formanyomtatvány csatolása 

 
 

  



Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015.(I.23.) önkormányzati rendelete 3. 

számú melléklete: 

Bizonylatösszesítő 

Bizonylat 
sorszáma 

Bizonylat 
kiállításának 

kelte 

Bizonylat 
kiállítója 

Bizonylat 
tartalma 

Bizonylat bruttó 
végösszege 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Kelt ……………………., 20….év …………….. hó …. nap 

 

       ………………………………….. 

      a szervezet képviselője 

 

 

 

 

 

 

 

 


